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Abstrak: Krisis moral yang terjadi pada jaman sekarang merupakan dampak dari hadirnya
teknologi canggih yang semakin tidak terkendali. Berbagai lini kehidupan manusia telah dimasuki
oleh kecanggihan teknologi tersebut. Terjadinya krisis moral yang semakin menggejala
menjadikan pekerjaan rumah bagi semua pendidik untuk memberikan pendidikannya tentang
karakter kepada peserta didik. Alasan peneliti mengambil obyek penelitian berupa naskah Serat
Kridhawasita dikarenakan masih sedikitnya penelitian yang berobyekan kepada karya-karya
sastra klasik khususnya naskah-naskah Jawa. Peneliti mengambil obyek naskah Serat
Kridhawasita dikarenakan naskah tersebut syarat berisikan tentang pendidikan karakter
khususnya bagi generasi muda. Tujuan penelitian yaitu: 1) Mendeskripsikan bentuk-bentuk
pendidikan karakter yang terdapat di dalam Serat Kridhawasita; 2) Mendeskripsikan
implementasi pendidikan karakter di dalam Serat Kridhawasita bagi kehidupan jaman sekarang.
Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah Serat Kridhawasita karya R. Purbadarsana yang
berbentuk tembang macapat. Data dalam penelitian ini adalah segala kata atau kalimat yang
berhubungan dengan pendidikan karakter yang terdapat di dalam teks Serat Kridhawasita karya
R. Purbadarsana, sebanyak 6 pupuh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif
deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan teknik pustaka, dilanjutkan teknik simak dan catat.
Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat interaktif, yaitu analisis data dengan
menggunakan langkah-langkah seperti: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
dari penelitian ini dapat ditemukan sejumlah 11 pendidikan karakter yang terdapat di dalam
naskah Serat Kridhawasita, di antaranya: 1) tidak berwatak sombong; 2) hormat kepada kedua
orang tua; 3) selalu ingat sebagai makhluk ciptaan-Nya; 4) keteguhan hati; 5) instropeksi diri; 6)
pengendalian diri; 7) ikhlas; 8) berani menanggung resiko; 9) tidak suka mengambil harta milik
orang lain; 10) peduli terhadap sesama; dan 11) beriman dan bertakwa. Implementasi pendidikan
karakter di dalam Serat Kridhawasita dapat di terapkan di lingkungan keluarga, lingkungan
masyarakat dan lingkungan pendidikan formal maupun non formal.
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